system finansowo-księgowy

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowa-

ga sprzedaży i gospodarki magazynowej), Rachmistrz nexo

dzenie pełnej księgowości. Dzięki zastosowanym technolo-

(obsługa

giom i rozwiązaniom interfejsowym, obsługa księgowa firmy

(system kadrowo-płacowy) oraz Gestor nexo (zarządzanie

staje się wygodniejsza, szybsza i bardziej efektywna.

relacjami z klientami).

uproszczonej

księgowości),

Gratyfikant

nexo

Księgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość, dzięki
Rewizor nexo wspiera księgowość na każdym etapie pra-

czemu możliwe jest płynne przejście między różnymi forma-

cy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania,

mi księgowości, z zachowaniem wszelkich danych kartoteko-

przed ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, po wystawianie

wych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowych.

deklaracji skarbowych oraz wykonywanie operacji kasowych
i na rachunkach kasowych.

Rewizor nexo umożliwia elastyczne zarządzanie okresami

Program jest w pełni przygotowany do obsługi oraz wysyłki

obrachunkowymi oraz automatyczne tworzenie kont kartote-

obowiązkowych plików JPK_VAT oraz ich korekt.

kowych – na bazie elementów kartotek księgowych. Program
pozwala także na obsługę kont pozabilansowych oraz okre-

Rewizor nexo jest częścią zintegrowanego pakietu - InsERT

ślanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych

nexo. W jego skład wchodzą również Subiekt nexo (obsłu-

produktów).

Najważniejsze możliwości:
○○ płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
○○ obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg;
kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
○○ elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont,
przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont
kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
○○ rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania),
różne stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany),
zaawansowana kontrola kręgu kosztów;
○○ ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża),
rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością
tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT i JPK_FA;
○○ pobieranie adresów kontrahentów z bazy GUS czy CEiDG oraz sprawdzanie statusu
podatników VAT w bazach danych Ministerstwa Finansów;
○○ ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów
przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
○○ rozbudowana sprawozdawczość finansowa - dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb wraz z ich obowiązkową wysyłką
elektroniczną do KRS bądź Ministerstwa Finansów.

Pozostałe funkcjonalności:
○○ definicje własnych przeksięgowań np. na wynik
finansowy;
○○ obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej
ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do
Ministerstwa Finansów.
○○ podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja
osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o
pracę;
○○ zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od
składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku

Dokumenty księgowe

związanych z różnymi ulgami;
○○ ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych
wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz

○○ obsługa operacji związanych z rachunkami

pojazdów firmowych i leasingowanych z możliwością

bankowymi, polecenia przelewu standardowe,

częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;

ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości

○○ obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów
własnych podmiotu dotyczących operacji
zachodzących wewnątrz firmy;
○○ obsługa operacji kasowych gotówkowych
i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony),
raporty kasowe;

elektronicznej (offline i online);
○○ ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja
z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
○○ wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych
rozliczających podatek dochodowy wspólników;
○○ realizacja wytycznych RODO: zgody na przetwarzanie
danych, monitorowanie przetwarzania danych
osobowych.

Cennik:
Rewizor nexo PRO

cena netto

1199

licencja na 1 stanowisko
cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 1 stanowisko

599

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 1 stanowisko

495

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 3 stanowiska

999

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 3 stanowiska

845

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!
Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować
wszystkie funkcje programu).

pobierz.insert.com.pl
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1999

licencja na 3 stanowiska

